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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACA
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI
-l`ir:.!       _Af^

Disp6e sobre a denomina?ao da Rua Vitor Frag=`de '-''V'
OIiveira.

0 PREFEITO DO MUNIcipIO DE JACAREi,  USANDO
DAS ATRIBUICOES QUE LHE SAO CONFERIDAS POR
LEI,  FAI SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOu
E  ELE SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.1° -Fica denominada Rua Vitor Fraga de Oliveira a atual Rua Ties,  localizada no
Jardim  Real,  identificada  pelo c6digo  15691.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicagao.

Camara Municipal de Jacaref, 25 de maio de 2022.

Luis F
Ve+e

AUTOR: Vereador Luis Flavio Dias -PT
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VITOR  FRAGA DE OLIVEIRA nasceu  no dia  14/08/1938 na cidade  de  Silvian6polis  (MG).  Filho de

Felicjano Fraga de Oliveira e Maria Engracia de Jesus, veio para o municipio de Jacarei ainda

muito jovem, onde viveu ate os 79 anos de idade.

Sempre trabalhou desde crianca na lavoura,  ajudando sua  m5e e seu  pai. Vitor era autodidata,

pois, apesar de n5o ter concluido os estudos, era uma pessoa  muito inteligente, atualizada e
informada sobre quest6es poli'ticas e sociais.

Construiu  sua  pr6pria casa no bairro Jardim Panorama com aj.uda de seus filhos e trabalhou

como ajudante de servi¢os gerais no municipio. Vitor era cat6lico, devoto de Nossa Senhora

Aparecida, participava de eventos da  igreja, ajudava nas festas das igrej.as da zona  rural.

Era muito conhecido pelas bandas do Paratei' do Meio, bairro do Pinhal,  divisa com lgarata,

onde possui  urn sitio. Cuidava com  muito carinho dos animais, tinha algumas cabeeas de gado,

cavalo e seu cachorro chamado carinhosamente de  Pingo.

Deixou como legado a forca,  a coragem, a perseveran¢a e o amor. Vitor partiu deixando sua

esposa  Maria de Lourdes, 82, carinhosamente chamada por Nina, com quem foi casado por

mais de 50 anos e tiveram sete fjlhos: Jos6 Carlos, Jo5o Aparecido,  Paulo Donizetti, Osvaldo,

Elza,  Maria  da  Conceic5o e Ana  Maria.

Vitor era muito carismatico, fazia amizade facil, era  uma pessoa extremamente simples e com

urn imenso cora¢ao, n5o hesitava em ajudar as pessoas. Teve  muitos amigos ao longo de sua

vida e urn deles sao seus queridos amigos Dr.  Roberto Ferreira,  Fisioterapeuta e Dr. Gerson

Vielas, Ortopedista, que o acompanharam por muitos anos, oferecendo tratamentos,

consultas, aten€5o e a amizade.

Vitinho, como era chamado por seus amigos do SIM,  adorava fazer confraterniza¢6es, cafes da

manh5 para celebrar a vida,  as amizades e era  isso que o deixava feliz.

Passou por momentos djficeis e urn deles foi a descoberta do cancer de pr6stata, que teve por

duas vezes. A primeira vez aos 62 anos e a segunda vez aos 76 anos, onde lutou  bravamente

contra a doen€a, mas sempre com sorriso no rosto e na esperanca de dias melhores.

Homenai!em da neta Bruna de oli`/eira Cordeiro:

Com carinho,  minha singela homenagem ao meu  querido av6 Vitor, que descansou  no dia

16/11/2017, deinando  14 netos e  11 bisnetos.

0 trecho da mdsica abaino representa o meu sentimento quando a senhor partiu:
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`'Entao a tempestade se fez

E alagou com todo meu jardim

Eu chorei

Lembro o quanto foi difl'cil me erguer novamente

Mas eu fui mais forte e acabei superando

0 meu corte virou cicatriz

Nao odeio essa fase final

Cresci

De repente abri meus olhos e percebi que num dia a vida acaba

lndependente dos planos, dos cuidados especiais

0 tempo passa, a pele enruga, e o que foi jd nao 6 e nem voltard a ser

A brisa me traz fotos cerebrais

Que eu tirei dos bans e maus momentos

A vida me ensinou que 6 tao simples serfeliz

Basta aceitar que ela 6 coma 6."

(Teco Martins)

Camara Municipal de Jacarei,  25 de maio de 2022.
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -
PALAclo DA LIBERDADE

Jacarei,  24 de mango de 2022

Oficio n° 316/GAB/LF

Ao
Celso Florencio de Souza
Secretario de Governo e Planejamento

Prezado Secretario

Solicito,  por gentileza,  informag6es se existe no Municipio alguma via ou  pr6prio
pulblico em  nome de VITOR FRAGA DE OLIVEIRA,  falecjdo em  16/11/2017,  e o
envio de listagem atualjzada das vias sem denominagao em Jacarei.

As informag6es solicitadas destinam-se a elaboragao de projeto de lei nesta Casa
Legislativa.

Em anexo,  certidao de 6bito.

Sem mais, agradego e renovo os protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente.

f)v-urb` fowl - 4±±tryu  ,±S/C3    -14It3P
PRACA   DOS  TRES   PODERES.   74   -CENTRO  -JACAREI  /   SP  -CEP     12327-901   -TEl       (12)   3955-2200
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Prefeitura de Jacarei
Secretaria de Governo e Planejamento

Oficio  n° 76/2022-SEGOVPLAN/GSP

A Vossa Excelencia o Senhor
Sr. Luis Flavio Dias
Vereador
Praga dos Tres Poderes n° 74, Centro
Jacarei -Sao Paulo

Assunto: Resposta ao oficio n° 316/GABILF

Jacarei,18 de maio de 2022.

Em    resposta    ao   oficio    n°   316/GAB/LF,    jnformo    que   em    nosso

Cadastro  Tecnico  Municipal  nao  ha  registros  de  via  ou  pr6prio  publico  denominado  "Vitor

Fraga de Oliveira".
Segue   anexa   a   ljstagem   dos   logradouros   sem   denominagao   do

Municipio.

Respeitosamente,

Arq.MorianaTiosatoMachado
Diretora de Controle e Cadastro

Rua Lamartine Delamare,153 -Centro -Jacarei/SP
Telefone:  (12)  3955-9000 -planejamento@jacarei.sp.gov.br
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